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UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 2016 r. 

zmieniajqca uchwale w sprawie przyjecia Polityki Miasta Eodzi dotyczqcej gminnego 
zasobu mieszkaniowego 2020+. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastepuje: 

8 1. W Polityce Miasta todzi  dotyczqcej gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+, 
stanowiqcej zalqcznik do uchwaly Nr XLIVl825112 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
29 czenvca 2012 r. w sprawie przyjecia Polityki Miasta todzi  dotyczqcej gminnego zasobu 
mieszkaniowego 2020+, zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi Nr LVIII/1220/13 
z dnia 6 marca 2013 r. oraz Nr XXIV/571/16 z dnia 3 lutego 2016 r., w rozdziale VI 
Fundament Polityki mieszkaniowej, w pkt 2 Dzialania porzqdkujqce i systemowe Polityki 
mieszkaniowej, wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

1) w Dzialaniu I: Uporzqdkowanie informacyjno-organizacyjne i techniczne systemu 
zarzqdzania gminnym zasobem mieszkaniowym dla celow realizacji Polityki 
mieszkaniowej, Zestawienie nr 1 Standardy remontowe - wyposazenie maksymalne 
i minimalne budynkow z lokalami socjalnymi i dla lokali socjalnych wchodzqcych w sklad 
wyodrqbnionego zasobu lokali socjalnych, otrzymuje brzmienie: 

,,Zestawienie nr 1 

Standardy remontowe 
- wyposazenie maksymalne i minimalne 

budynkdw z lokalami socjalnymi i dla lokali socjalnych 
wyodrebnionego zasobu lokali socjalnych 

Standard maksymalny 

I Dostqp do wody poza budynkiem 1 2 .  I 

1. 

2. Dostep do wody w lokalu I I 

Budynki przeznaczone do remontu kapitalnego lub 
rozbiorki, w ktorych nie rozpoczqto jeszcze 
wykwaterowan 

1. Pozostale budynki 

I 





Uzasadnienie 

W zwiqzku z wejSciem w zycie ustawy z dnia 9 paidziernika 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz. U. poz. 1777 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1250) oraz uchwal Rady Miejskiej w Lodzi 
Nr XXVl589116 z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 1 197) oraz 
Nr XXXVl916116 z dnia 28 wrzeSnia 2016 r. w sprawie przyjqcia Gminnego Programu 
Rewitalizacji miasta Lodzi - zachodzi koniecznoSC dostosowania standardow remontowych 
lokali socjalnych do tych przepisow. 

Proponowane w przedkladanym projekcie uchwaly zmiany dotyczq: 

1 )  umozliwienia sytuowania lokali socjalnych w budynkach polozonych na calym obszarze 
Miasta Lodzi, w tym w obszarze rewitalizowanym - powolane wyzej przepisy przewidujq 
mozliwoSc powrotu najemcow do lokali w budynkach objqtych rewitalizacjq bez wzglqdu na 
ich usytuowanie i charakter, zatem dotyczq takze lokali socjalnych, 

2) umozliwienia sytuowania lokali socjalnych w budynkach, ktore sq wpisane do rejestru 
i ewidencji zabytkow - majqc na uwadze uregulowania, o ktorych mowa w pkt 1 uzasadnienia 
pozostawienie dotychczasowego zapisu wylqczajqcego takie budynki z mozliwoSci tworzenia 
w nich lokali socjalnych byloby niezgodne z obowiqzujqcymi przepisami, 

3) rozszerzenia wyposazenia lokali socjalnych w gazowe urzqdzenie do przygotowywania 
posilkow w lokalach o maksymalnym standardzie -jest to konsekwencja przyjqcia w pkt 6 
(W projekcie pkt 5) standardu maksymalnego wyposazenie lokalu w instalacjq gazowq, 

4) uwzglqdnienia zaistnialych zmian organizacyjnych, wprowadzonych uchwalq 
Nr XXIIIl.56 111 6 Rady Miejskiej w todzi w sprawie utworzenia Zarzqdu Lokali Miejskich 
i nadania jej statutu, polegajqcych na polqczeniu piqciu administracji zasobow komunalnych 
w Zarzqd Lokali Miejskich. 

Skutkiem spolecznym proponowanych zmian bqdzie rozszerzenie mozliwoSci 
tworzenia lokali socjalnych w calym mieszkaniowym zasobie Miasta todzi  - realizacja 
obowiqzujqcych przepisow. Skutkow finansowych zmiana nie wprowadza, bowiem remonty 
lokali socjalnych, wykonywane przez Zarzqd Lokali Miejskich, odbywajq siq na biezqco 
w ramach posiadanych Srodkow finansowych przyznanych na ten eel w budzecie Miasta. 


